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 مري بةرد و بهاءالدولةى بوةيهي:

بةةدر ةةةمة ةةةةةةةة ةةةولوةةدةدا طةةيوةنةدي لةةيةةو بهةاءالةدولةةي بوةيهي بةاي بة   بةة    ةا ة     ةةد  مري 
سةةا بة داناني  سةةال لة اجلةوي( وةزيري بهاءالدولة  ةةلو ابوالفتح  نازي( بة طارَيزةري ِرَيطا اني خورا

سةةةةةةنةةويةة ةال بوو  ب يةة ئةةمةة بووة مةايةةي 387  سةةةةةةةايةة ةةةي دوومة ةةةرة يةةورةي وةة ك(  ئةة   ةة
سةةةوَةردرابوو  و   ةد اجلةو ةةةة  بة  سةةةتة لة طَة ةةة دا بة مري بةدر  ضةةةونئة ئة  ط  ناِرةزاي مري بةدر  

 ئةجنا  دابوو.ئةنقةست ئة   ارةي لة دوي مري بةدر 

ضةةةةةند مريَيئي  ورد و  ةرةبدا ب   سةةةةا بة يارمة ةداني نةياراني بهاءالدولة و لةيةو  ب ية مري بةدر ةةلو
مةاوةي مةانطةَةا ئةابي بةةي بةة ةدايةال دا  ةة دوي بهةاءالةدولةة  ةة وةا  ي بةة ةدا بوو  بةة   لَةرةدا ابوالفتح 

   و بةدري  بة ناضاري   ايةوة. نازي بة ةاناي بهاءالدولةوة ةات و ئابي بة ةي  ئاند

سةةة  ي  نازية ال 397ئةمة بووة ة ي ئةوةي  ة لة   ضةةة اني وَير دة سةةةر ناو ك( بةدر ةَةري بئا ة 
ضةاري ِرايئردة مولةال  ي مرين ةةة  وبةييةة ال  اللقةيي(  مري بةدري  داواي   ابوالفتح(ي  بة نا

لةةةةةةال  راقي اللقةيي(  رد  ة ابو نة سةةةةةةيةة بئةا ةوة  بة   داوا ةي ِرة ئرايةوة لة بةِرَيوةبةري مو از  ة
سةةرةِراي ئةوةي  ة طةيوةندية ي باي لة نَةوال  وبةييةة ال و مرين ةةة وةسةنةويدا ةةبوو ةةر لة 
سةةردةمي مري وةسةنةوي باو ي... لة ئةجنامدا بةدر ةَةر ةي  ردة سةةر مولةال و ابوالفتح ِروويئردة 

 مة ي بئةل لة دوي مري بدر.بة دا  ي   ةد اجلةوي ب  ئةوةي   

سةةةةةةةر مري بةةدر و ةةةولوةةدا   لةوةي ئةةوةي لَة ئةا ةةوة  ةة مري بةةدر  سةةةةةةوطةاي نةاردة  ئةةوةبوو بهةاءالةدولةة 
سةةةةةةوطاية ي يةورةي ئامادة رد بة  سةةةةةةابو بة يارمة ةةداني نةيارة اني و ئابي بةداني بة دا  ب ية  ةةلو

طَةداويستةة اني سوطا ةي دابةنئرد  بة   مري سةةر رداية ي   ةد اجلةوي(  طِرضةة ي  ردو ةةموو 
سةةةةةةةر طةة مةاري  ضةةةةةةة ةاني نةة ةةو ةة  سةةةةةةة ي خ ي بةة ةارةَةنةا  ب  ئةةوةي نةاو سةةةةةةةةا بةةدر لَةهةا وويي و 
بويهةة ال  ب  ئة  مةبةسةتة طةيوةندي بة   ةداجلةوي  رد   واني لة بةرام ةر طارةية ي زرردا ِرازي 

سةتَةن  و ئا ة  ب ضةونئة مري بةدر ب ي ِروونئردةوة  ة ئةوال بئات  ة ةَةر ةة ةي بوة ةربةرار بَةت  
نا وانن بة ةةض  ةَةوةيةك سةةر ةو ن بةدةسةت بهَةنن  لةبةر سةةخ  و بااي ناوضةة ة و دةولوةمةندي 
و ئامادةبا ةي مرين ةةنة ة  ةةروةةا واي  َةطةياند  ة ئةيةر ِرَيا نة ةول ئةوا بوةيهةة ال بة دةسةت 

 ة بة دا بةب  ئةوةي سةر ةو ن بةدةست بهَةنن.بة الوي دةيةِرَينةو

 مري بةدرو  ريين خا ووني بوةيهي:



لةة   لةدولةة(ى  وِري  ةةةةةةريين خةا وول  يةةورةبووني  دةدا لةة دايئي 397دواي  سةةةةةةةة ت  ك(  واني دة
وةربطرَيتةةوة  بةةمةةي  ةةةةةةريين خةا وول ِررلوي نةةمةاو طةةراوَيز را   ةةنةانةةت بةة ةةانةداني وةزيرة ةانة  

 راث بوو لةيةو دايئي و ضاودَيري خست ووة سةري.مامةلوةي خ

سةةةةنوي  ئةوي  ِرَيزي لَةطرت و  ب ية  ةةةةريين خا وول بة نهَةة ِرايئرد و خ ي يةياندة مري بةدري و
سةةةةةةوطةاوة   مةة ي بئةات  و لةةيةةلوي  ةةو ةة ِرل  دوا ر يش الةدولةة(ى  وِري ةةةةةةي بوة  بةة  بِريةاريةدا 

سةةةر  طالوو ةةتةال  و  وانةال  ةةاري رةي( بطرل و  ددالدولة(ي زينداني بئةل  و يش الدولةيال لة
  ةخت دانا.

سةةةاوة بة  داني يش الدولة و يةِراندنةوةي ددالدولة ب   بة   دواي ماوةيةك  ةةةريين خا وول  ةةلو
سةةر دةسةة ت  ئة   ارةي بوة مايةي ناِرةزايي مري بةدر  ب ية ةةلوسا بة   مة ئردني يش الدولة و 

بةرةو رةي  بة   لة ِرَيطةادا مري بةدر ةةوالوي ياخي بووني ةةللي  وِري طَةطةةي ةةةةةةت  ب ية  ةو نةةِرل 
سةةةةوطا ة ةةةةي ب  ط ةةةةتةواني يش الدولة بةوَةهَة ةةةةت. ئةوةبوو لة  يةِراوة ب  دينور  و بة ةةةةَةا لة 

سةةو طا ة بة  ةةةِرة ةدا بة اي ة ي دواي يةي ةةتة ةةوالوي بةدييطرياني مري بةدر لة  يةل  وِرة ةيةوة  
  ةواوي ورةيال بةردا و  ةِريال ب  نة را و يةِرانةوة.

  ارة ال مري بةدر:

ضةا  ةة ال و خزمة طوزراية اني  - سةتاي ةي مري بةدريال  ردووة و باة لة  ارو  مَةذوونوسةال زرر 
 دة ةل ب  موسيو انال   ة ض ل ةةمة ة ةةولوةداوة يوزةراني موسيو انال باي بئات.

سةةةةةةةخةةة ي و بةةخ ةةةةةةنةدةيي و ئةازايةة ي دة ةةل   ةة  وانةويةة ي بةة ةةةروةةةا بةاة  - لةة دادةوةري و 
سةةةةاي  بةربةرار  سةةةةنوردار بئات  و ئارامي و ئا  ةواوة ي   نِررلوي ِرَيطا ال بئات  و دزو وةردة ال 
سةةةةةةةَةا  ةةةةةةتومةةك و  ةا  ةاني لةة  ةةةةةةوَينَةئةدا بةةوَي ةَة ةةةةةةتةايةة  ئةةوا  ةا  بئةات  ب  ووونةة: ئةةيةةر  ةة

سةةردةمي مري بةدر خةلوئانَةئي  يةِرانةوةي وةك خ ي دةمايةوة و  ةة دةسةتئاري نةدة رد  ب ية لة 
زرر ِروويال لة  ةةارةزوور  ردووة و داواي طةناةةندةيةال لَةئردووة  مري بةدري  ةةمة ةةة داوا اري 

  ةسي ِرةت نة ردووة و يارمة ي داول.

سةةةتئردني نزيئةي   - سةةةاوة بة درو سةةةةرا  و لة ةةر  ةةةوَينَةئدا (مزيةو300وطة لةوة ةةلو ت و  اروان
سةةةةةةت دة رد  و لة  يةني  ضةةةةةةاو ةو  ا  ئةوا  ةةةةةةوَينة ةي ئاوةدا دة ردو يوندَيئي لَي درو ئاوي بةر

 دارايةةوةي   مة ي دة ردل   ا يوندة ة بة  ةواوي ئاوةدال ب  و خةلوا ِرووي    بئةل.

 ك(:405ياخة ووني مري ةةلل  وِري بةدري وةسنةوي 



سةةةدةي طَةن ةمي  ئارامي سةةتوَةئردني  سةةةطاندبوو  بة   لةيةو دة سةةنوي  سةةةر مرين ةةةة و بالوي بة
ك(   َة ةةو ئاواوة لة مرين ةةنة ةدا دةسة  طَةئرد   ة ئةوي  بري  400  ضةي بة اي ة ي لة سةالوي 

 بوو لة ياخي بووني مري ةةلل  وِري بةدر.

سةةةةةخ  مري بةدر سةةةةةبارةت بة ةةلل  دايئي لة ة زي  ةةةةازجناني بوو   سةةةةةر  ة ئةوانة  دوومة 
بوول  ب يةة مري بةةدر ط ةةةةةة  لةة  خَةزانةةي  ردبوو   ةة ئةةمةةي ب ووة ة ي طةةروةردة بووني ةةلل لةة 

 دووري باو ةةوة  ةةر ب يةي ِربَةئي زرري بةرام ةر باو ي لة ناخي خ يدا دورستئردبوو.

بةة ة لةةةةةةةام ةال(ى دا  ضةةةةةةةةي  نةاو بةةدر  يةةورةبوو  مري  بةةِرَيوةي ب ةات   ةة  ةا ة   ةة  ئةةوةي  ةلل ب  
 ناوضةية ي ب  خَةرو بةر بوو لة ضاو  ارةزوور  ة مري ةةلل داواي بةِرَيوةبردني  ردبوو.

ضةةةةية بة بةر برا ةي  ري بئةوَيت  ة  سةةةي ةةبوو  ةوا لة دواي مردني باو ي ئة  ناو لَةرةدا ةةلل  ر
 لة ئاقرة َةئي بةرزيئاني بوو.

 ابن محولةة(ى وةزيري  ةةةةةةريين خةا وول بوةيهي  بةة  نةا ةةبةايةةةي نَةوال بةاوك و  مرية ةاني دةوروبةةر و
سةةةةةال بة ةانداني مري ةةلل لة دوي باو ي  ئةوةبوو ةةلل ةَةر ةةةةةي  ردة   وِرةيال دةزاني  ب ية ةةلو
سةةر ناوضةةي  ةارةزوور  بةِرَيوةبةري  ةارة ةي بةديال يرت  و ةةولوة ةةدا مرية ال و ة زة ةي خ ي 

سةةةةر دابةي بئات  ا و ط ةةةتطريي بئةل لة لة باو  ي ةةلو طةِرَينَةتةوة  بةوةي  ة طارةية ي زرريال لة
 دوي مري بةدري باو ي.

ز( لةة 1010ك/400مري بةةدر  ةة بةايةةخي بووني ةللي زاني  بِريةاري بةةرةنطةاربونةةوةي دا  ئةةوةبوو لةة  
ضةةوونة  دةروازةي دينور  ةةةِرَيا ِروويدا  لة   ةةةِرةدا بةرزيئانةة ال ةةموو ِريزي مري بةدريال بةرداو 

 طاو ةةلل  بةمةي بةدر  ئاو دةست بةسةر را.

ئةةوةبوو دوا ر  يةةنطراني مري ةةلل ئةام ويةاريةال  رد  ةة بةةدري بةاو ي بئوورل  بةة   ةةلل ئةةمةةي 
 ِرة ئردةوة و زرر ِرَيزي لة باو ي يرت و طَةي يوت:      مريو منة  سةر ردةي سوطامت((.

بةرام ةر بة  لَة وردةيةي مري ةةلل  مري بةدر قَةيوي بة ارةَةنا  و واي نة ةةةاندا  ة ئة   واناي نةماوة 
سةةةةر ب ات  ةةللة  بةمة ِرازي بوو  ب ية لة  سةةة  بة و واي ط  با ةةةة    ايةة اني وياني بة خواطةر

 بة ي دزدانةة( دايناو طارةية ي با ة ي ط  بةخ ي.

سةةةةةةوطةا  و درزينةةوةي مري بةةدر ئةة   سةةةةةةتنةةوةو ئةامةادة ردني  تةةوةو  ةةو ةة خ  ِرَيئم سةةةةةة ةةةلةةي ب 
 ةاوطةاال وا لة ةةرض  ية ةوة بَةت.

لةةة  نةةازي( بوو   ةةة  ئةةةوي   ابوالفتح   يةةةورةي خ ي  ةةة  ةةةةرة  بةةة دوومة  نةةدي  رد  طةةةيوة ئةةةوةبوو 
ضةةةةةةية ي با ةةةةةي ط  دةبةخ ةةةةةي  ةةروةةا طةيوةندي بة ة زي ياواني و  بةرام ةر يارمة ي داني ناو

  ابو ةسى(  وِري  رد  ا يارمة ي بدةل.



سةةر مري ةةلل  و ابوالفتح  واني  لة ئةجنامدا ابوالفتح لةيةو ابو ةسةى و ياوانةة ال ةَةر ةةال  ردة 
 ةاري برماسةك  رمان ةاة( بطرل  و ياوانةة ال و  ابو ةسةى(ي  ةاري   ةاطور خواسةت(يال يرت  و 

 وَير دةسة  ةال.خةزَينةي مري ةةلل  ةو ة 

بة   ةةلل ةَةر ةي  ردةوة سةةر ئة  ناوضةةية و  واني ابو ةسةى بطرل  و ئةوي   يةنطري خ ي ب  
سةةيطال الدولة(ى  وِري  بهاء الدولة(  رد   ة  ةةلل نة ةةاندا. ب ية ئة   ارةي يش الدولة واي لة  

بضةَةتةوة ناوضةةي  ةارةزوور   ا و ةةسةت  بة ئازاد ردني مري ةةلل  و سةوطاية ة ةي طَةدا ب  ئةوةي 
سةةةةت نةةَةنا  و بة  سةةةةةر ةو نةال بةدة سةةةةت  و لة  ةةةةارةزوور دةري ئات  بة    دوي يش الدولة بوة
 و ةةةةةةتة مري ةةلل    ةايي طَةهةات و مري ةةلل بووة بوربةاني مي لنَةي نَةوال بوةيهةةة ةال لةة طَةنةاو 

 قراوانئردني دةسة  ي خ يال لة ةةرَي ي ضةا.

وانك بيوَةك مةبةسة   سةيطال الدولة( لَةرةدا ئةوةبوو  ة مري يش الدولةى ئام زاي  واز بئات و دة 
سةةةر رداية ي  وردي  اوة و  سةةة  ي خ ي  لةيةو لةناوبردني  سةةنةوية ال  ا ة وَير دة سةةاماني وة

 ضة  بةوارةي سةاسي بةديارنة ةو ةوة.

 مري ياةري  وِري ةةللي  وِري بةدر:

سةةةن    ة مري مري ي سةة  مولوئة اني وسةةنوية ال لة بويهةة ال ب سةةتطريبووني باو ي وي اةر دواي دة
ك( دةسة  بة ةَةر ةة اني  رد  و  واني زرربةي 404بةدر لة  ةارةزوور طَةي بةخ ةي بوول  ب ية لة  

ضةةةةةةة ةاني وةربطرَيتةةوة  و دواي مردني مري بةةدري بةاطريي ةةةولوةةدا يش الةدولةةي لةة ةةةرَي ةة  ةة نةاو
سةةةةةةة  ي خ ي  بةة   مري يةاةري  وة و ةةللي بةاو ي  ضةةةةةةة ةال بطةةِرَينَةتةةوة وَير دة دةربئةات و نةاو

 سةرنة ةوت و ئةسري  را لة  يةل يش الدولة.

سةةةةةةنةةويةة ةال بوول ئةةوا طةةري و ب وبوونةةوة و  سةةةةةةةبةارةت بةة ة زة  ورديةة ةانة   ةة  يةةنطري وةة
ضةةوونة طاو مرين ةةك  نازي بة اي ة ي  وبو ةةوك  نازي(  و  ةةندَيئةال لةوانة  لوِر و  ةةازجنانةة ال(

ضةةةةةار بوو  يةنطري خ ي ب   ضةةةةةوونة طاو يش الدولة  و مري ياةري  نا ي رانةة انة  ةةندَيئةال 
 ك(.406يش الدولة نة ال بدات  ب ية ئةوي   ردي بة وا ة لةسةر  ارةزوور و دينور لة  

ضةةةةةةوونةة طةاو مري يةاةر  ئةةوةبوو يةاةر  واني خ ي ِرَيئ مةا ةةوة و ة زة  ورديةة ةاني   ةةةةةةارةزووري  
 سوطاي ئامادة رد  ب ية ئة  ةةنطاوةي ياةر بووة مايةي ناِرةوة ي ب   وبو وك  نازي(.

سةةةةةةلةد(ي براي  ئةوةبوو  ةةةةةةةِر لة نَةوانةال ِروويدا و لة  ةةةةةةةِرة ةدا  نازية ال  ةةةةةةئال  و  ةنانةت 
 ةال ِرَيئةو ن لة نَةوال ةةردوو  بةسة او ول خوازي لة نَةوانةال ةا ة ئاراوة و وبو ةو ة   وورا و طا

ياةر خو ةئي  وبوال ةوك(ى خواسةت  بة   لةيةو ئةوةي وبو ةوك خوَية برا ةي لة برينة ردووة لة 
 دةرقة ي   لوة دةيةِرا.



سةةةنو سةةةال بة  و ةةةتة مري ياةر  و بة مردني مري ياةري  مرين ةةةةة و ي    ايي طَةهات  ب ية ةةلو
ضةةةةةةاوة ال ئاماوة بة ناوي بةدري  وِري ياةر( 437ك( بة   لة ِرووداوة اني  406وا ة لة   سةةةةةةةر ك( 

دة ةل  ة  ابراةةة ينال( براي  ي رل بط(  ردووية ي بة وا ة لةسةر دينور و برماسك  دواي ئةوةي 
  ة لة  ةنازية اني ستاندووة.

سةةةةي ئةوة دة ا سةةةةي با سةةةةت و  ةةةةةرةقماني بةدلة ضةةةةة اني برادر ضةةةةووة ب  ناو ت  ة  وِرَيئي ةةلل 
برادرستةة اني ئَةستا نةوةي ئة   وِرةل  و  وِرَيئي  ري ي ضووة ب  ناوضةي  ط دةر( و  ة رية ي 

 ئا  يال نةوةي ئةو  وِرةل.

 ة ية اني ِرووخاني مرين ةنى وسنوي:

سةةةرة ادا مي لنَي نا   ي و مي لنَةي نَةوال بنةمالوة ةةر لة دواي مردني مري -1 سةةنويةةوة   ة لة   و
 لة نَةوال مري بةدر و برا اني ةةبوو  دوا ري  بةدر و ةةلل...ةتد.

سةةسةتةمي ط ةتاوط ةت لة مرين ةةنة ةدا   ة ئةمةي بووة مايةي مي لن  لةسةةر  -2 طةيِرةو ردني 
 دةسة ت  و ةا ة  ةساني  ة  ئةزموول ب  سةر  ةخت.

 ةةنة ة   ة ةةرَي ي ضةةاو  ةارةزوور بوو   ة  ةوَية دوو مرين ةةة يةورة  ةوَية وويرا  مرين -3
سةةةةنوي سةةةةنور -بوول و ضةةةةة انةال  َةئةو بةيةك دةبوو بة وو  ي ئةوةي ةاو  نازية ال(  لَةرةدا ناو

 بوول  ئةمةي دةبووة مايةي مي لن  لة نَةوانةال.

سةةةو بة  نازية ال لة مي -4 سةةةو بة دوومن: وة و ط ةةةت بة  لنَةي نَةوال مري بةدر و ةةللي ط ةةةت بة
ضةةةةةةةة ةاني   وِري  ةةةروةةةا ط ةةةةةةةت بةة بوةيهةةة ةال   ةة ئةةوانة  لةة دةرقةة ةَةا دةيةةِرال ب  ير ة نةاو

 مرين ةنة ة.

ضةةةةةةة اني مرين ةةةةةةةنة ة  بة وو  ي ئةوةي  -5 سةةةةةةةرة اوة ب  ناو ضةةةةةةاو َةِوية بوةيهةة ال ةةر لة 
 طةلنةال دةيَةِرا ب  لةناوبردني وسنوية ال.ناوضةية ي بةخَةر و بَةر بووة  ب ية ةةمة ة 

سةةوطا ةي  -6 سةةة  ةدا   ة ئةمةي ِررلوي خ ي ةةبوو لةوةي  ة  ِرةزييي مري بةدر لة    ايةة اني دة
 يول ِرايةلوي نةبن و ِريزة اني ئةو بةو  بهَةيون و بضنة طاو ةةللي  وِري.

 


